
Bijlage  februari 2011 

Eerst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig en 

vooral een gezond 2011 toewensen . 

 

 Op  maand. 7 februari is er om 14.00u een “Stretjes- 

wandeling” door Zwevezele, i.s.m. OKRA Lichtervelde.  

Afspraak aan het “Het Damberd”  marktplein te Zwevezele. 

Op dinsd. 15 februari, regiowandeling in Aarsele. Af-

spraak aan de Oude Wissel om 13.15u, waar we gezamenlijk 

vertrekken. Carpooling mogelijk. 

 Op dond. 17 februari is er om 14.00u  de jaarlijkse 

OKRA ledenvergadering in het C.C. De Wissel. 

Het jaarprogramma met de komende activiteiten van 2011 

wordt aan de hand van een PowerPoint presentatie aan U 

voorgesteld. Daarna genieten we van een filmmontage, ge-

projecteerd op groot scherm, over de uitstappen en activitei-

ten van OKRA Zwevezele uit het voorbije jaar 2010.  

Daarna is er een koffiepauze voorzien. We vervolgen deze 

namiddag met een optreden van Luc Cuppens “De Zingende 

Orgelman”. Op het einde van deze namiddag volgt een kof-

fietafel. Kaarten zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoorde-

lijke aan de prijs van 3 euro.  

 Op  maand. 28 februari is er in de CM. te Tielt, een 

voordracht om 14.00u met dokter Desimpel over hartziekten. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd naar deze interessante voor-

dracht. Inkom 4 euro. 

Ook willen al vermelden dat het fietsseizoen start op dins-

dag 8 maart, met fietswijding op de parking aan de “Oude 

Wissel”. Hier ontvangt u ook de fietsagenda voor 2011. 

Daarna rijden we onze eerste fietstocht, gevolgd door een 

pannenkoekenfestijn met koffie à volonté. 

 De mensen die bijlid zijn in OKRA trefpunt Zwevezele, 

krijgen een sticker om op hun lidkaart te kleven als bewijs 

van hun lidmaatschap in Zwevezele. 

Onze leden die een OKRA sportverzekering hebben be-

taald, krijgen een brief overhandigd  voor de teruggave van 

het bedrag van de verzekering, zijnde 8 euro. Met deze brief 

kan men terecht bij de CM.  Let wel!  Enkel deze brief die is 

ondertekend door de onze sportverantwoordelijke is geldig.  

 

Hiernaast is het jaarprogramma afgedrukt, een samenvatting 

van wat we U dit jaar allemaal aanbieden. 

Tip: hang dit jaarprogramma bij uw kalender.  

 

We wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw       

OKRA trefpunt. 

   

Beste groeten,  

     het bestuur 

Beste OKRA lid,  

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

   of  odette.de.geldere@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 

website Tielt: http://www.okra.be/tielt 
zwevezele 

 

 FEBRUARI 2011  
 Di. 1   Reisbeurs Meulebeke 
 Ma. 7  Wandelen met OKRA Lichtervelde 

 Di. 15     Regio wandelen in Aarsele 

 Do. 17     Alg. ledenvergadering in CC. de Wissel 

 Ma. 28     Voordracht Tielt : “hartziekten” 

MAART 2011 
 Di. 8     Start fietsseizoen + fietswijding 13.45u   
 Ma.14 Wandelen in Ardooie 
 Di. 15    Regio wandelen in Wingene     

 Do. 24  Voordracht  in de “Croone” 

 Do. 31 Regiokaarting  St. Baafs-Vijve 

APRIL 2011 
 Do. 7     Halve dagreis 
 Vr. 8     Vastenbezinning met KAV en Parochie  
 Di. 19    Regiowandelen in Meulebeke  

 Do. 21   Wandelen in Hooglede 

 MEI  2011 
  Di. 03  Regio fietshappening Ruiselede 

  Wo. 04  Wandelen “Selenjo” Harelbeke 

  Di. 10   Meibedevaart Koksijde 

  Do. 19   Huwelijksjubilarissen in de “Croone”  

  Ma. 23   Regio wandelen in Ingelmunster 

  Zo.  29  fietsen met Rerum Novarum  

 JUNI 2011   

  Wo.01  Dansinstuif CC De Wissel  Zwevezele 

  Wo.08 fietsen “Toeren in de Moeren” 

  Do. 16 Voordracht  in de “Croone“ 

  Do. 23   Halve dagreis  

  Di. 28   Daguitstap fietsers 

  JULI 2011 
 Vr. 8   Prov. Petanquetornooi Lichtervelde 

  Di. 26   Daguitstap fietsers 

 AUGUSTUS 2011 
  Za. 13   Musical “Mama Mia” Oostende 
  Vr.19   Groentekaarting Oude Wissel 14.oou  
  Ma.22   Regionaal Petanquetornooi Zwevezele    

 SEPTEMBER 2011 
 Do. 1   Voordracht in de “Croone” 

 Do. 8   Dagreis 

 Di. 20   Regiowandelen in Kruiskerke  

 Do. 22   Ontspanningsnamiddag i.s.m. gemeente 

 Do. 29  Prov. Lijndansen in Wevelgem 

OKTOBER 2011 

  Za.01    17.00u  jaarmis voor de overleden leden   

  Di. 11   Regiokaarting in Zwevezele   

  Ma.17   Regionale startdag   

  Do. 20  Culinaire reis   

  Di. 25   Regio wandelen in Wielsbeke 

  Do. 27  “Juvenalis” in Oostende 

NOVEMBER 2011 
  Do. 17   Voordracht in de Croone   

  Di. 29   Regiowandelen in Oostrozebeke  
DECEMBER 2011 
  Wo. Do. & Vr.14-15-16  Kerstfeest 13.30u 

  Di. 20   Regiowandelen in Oeselgem 
   

tel. Odette: 051/61 24 12 



Bijlage  maart 2011 

Beste OKRA lid, 

e-mail; okra.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.de.geldere@telenet.be 

website: http://www.okrazwevezele.net 

website Tielt: http://www.okra.be/tielt 

zwevezele 

 Op dinsdag 8 maart is er de start van het fietsseizoen 2011, om 14.00 u (parking Oude Wis-

sel) met om 13.45 u de fietswijding. 

 Daarna volgt een kleine fietstocht met achteraf pannenkoeken smullen met koffie à volonté. 

Iedereen, ook niet fietsers worden uitgenodigd om reeds vanaf 14.00u deze lekkere pannen-
koeken te komen proeven in het CC. De Wissel. 

Op maandag 14 maart is er een groepswandeling in Ardooie van 8 km. met tussenstop. We vertrekken van 

op de parking aan de Oude Wissel terug om 13.00u (er is carpooling mogelijk). We verwachten alle wande-

laars, ook deze die hebben meegedaan aan Elke stap telt zijn welkom.  
Ook „s anderendaags 15 maart, worden we verwacht in Wingene voor een regiowandeling. Graag ook 

iedereen op post. We vertrekken opnieuw om 13.00u aan de Oude Wissel. Als stimulans voor het wandelen 

hebben we nu een “stappenkaart” gemaakt waarop 10 wandelingen staan vermeld. Telkens als je aan een 
wandeling hebt meegedaan krijg je een stempel op deze kaart die je dan, als je minstens zes stempels hebt, 

op het einde van het seizoen inruilt voor een geschenk. 

Op donderdag 24 maart is er  in de Croone om 14.00u een voordracht over het leven van de Berbers en  

echte Sahara bewoners, gebracht door Andre Symoen en vrouw (vroegere sprekers over “Marokko ont-
sluierd” en “te voet naar Rome”), een echte aanrader, zorg dat je er bij bent. Inkom 1,50 €.  

Een warme oproep naar de leden van onze kaartersclub. Wie wenst mee te gaan naar de regiokaarting op 

donderdag 31 maart in St.Baafs-Vijve, om te manillen of te bieden, gelieve dringend zijn/haar naam op te 
geven aan Roger of Odette. Er is carpooling mogelijk vanuit Zwevezele. 

Op donderdag 7 april hebben we onze eerste halve dagreis van het jaar. We vertrekken met de bus van op 

Den Hille om 12.00u voor de ophaalronde en op het Marktplein te 12.30u. We verkennen deze maal de om-

streken van Deinze waar we om te beginnen in de taverne ‘t Bachtenaerke” eerst een stuk bisquittaart met 
koffie verorberen, om dan verder te rijden naar Filliers voor een bezoek met 

rondleiding en proevers. Vervolgens bezoeken we de ezelinnenmelkerij  

“De Hippomaan” ook met rondleiding en proevers. De ezelinnenmelk is terug. 
Deze gezonde drank voedde ooit de kinderen van een Parijs weeshuis en was de 

grondstof voor de huidverzorging van koningin Cleopatra, keizerin Sissi en  

Napoleon. Eveline De Ganck uit de Hippomaan maakt er zeep van. 

Verder maken we dan een ommetje naar Kuurne voor het avondmaal in het Laurierblad, een 
koude vleesschotel met frietjes. Prijs all-in 37,00 €  (niet inbegrepen: dranken bij het avondmaal). 

Op vrijdag 8 april , om 14.00u  is er in de zaal “De Croone” de jaarlijkse vastenbezinning. 

 Een samenwerking van KAV, OKRA en Parochie. Een zeer aangrijpend en levensecht passiespel “Wie is 

Hij toch” wordt er gebracht door Gert Boullart. Kaifas, Herodus en Pilatus voeren ons mee van de Olijf-

berg tot Golgotha. Met een treffend klank- en lichtspel als rode draad beleven we het leven van Jezus laatste 

uren. Dit passiespel kreeg de prijs van het publiek. Een niet te missen gebeuren. Inkom gratis! 

 
                                   vriendelijke groeten en tot binnenkort,   

                        het bestuur  

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 

               INSCHRIJVINGSSTROOK   HALVE DAGREIS 

NAAM:  …………………………………………………..                                                                                    

Wenst mee te gaan met de halve dagreis op 7 april met ……. pers.  aan  37.00 euro per persoon.         

   RESERVERING VOOR MAMA MIA IN OOSTENDE OP 13 AUGUSTUS 

NAAM: …………………………………………………….             

Wenst plaats te reserveren voor de musical Mama Mia  voor ….. pers.  aan 53 euro per persoon; (prijs bus niet inbegrepen) 

                                                     >>>>>>> Het bedrag wordt in april vereffend. <<<<<<< 

Handtekening 

Ik zorg voor eigen vervoer             (aankruisen wat past) Ik verkies met de bus mee te rijden           

Handtekening 
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 We willen U er nog even aan herinneren dat we op donderdag 7 april onze halve dagreis hebben. 

 We vertrekken met de bus van op Den Hille om 12.00u en op het Marktplein te 12.30u.  

Op vrijdag 8 april is er in de zaal “De Croone” om 14.00u  de jaarlijkse vastenbezinning. 

 Een samenwerking van KAV, OKRA en Parochie.  

Een zeer aangrijpend en levensecht passiespel “Wie is Hij toch” wordt er gebracht door Gert Boullart.  

Kaifas, Herodus en Pilatus voeren ons mee van de Olijfberg tot Golgotha. Met een treffend klank- en 

lichtspel als rode draad beleven we het leven van Jezus laatste uren. Dit passiespel kreeg de prijs van het 

publiek. Een niet te missen gebeuren. Inkom gratis! 

Voor onze crea dames is er terug een bloemschikken voorzien in de Oude Wissel op vrijdag 15 april 

om 14.00u. U heeft daar de mogelijkheid om uw bloemensierkunst uit te leven met een steekwerkje voor 

met Pasen. Gelieve onderstaand strookje in te vullen. De prijs voor materiaal en bloemen is ± 30.00 €  

We gaan terug wandelen op dinsdag 19 april. Deze maal trekken we naar Meulebeke naar het OC De 

Vondel en op donderdag 21 april  naar Hooglede, naar CC. De Gulden Zonne op de markt.  

Afstanden telkens 4, 8 en 12 km. We verzamelen aan de Oude Wissel en vertrekken om 13.00u met de 

wagens. Ook zijn wandelaars van Elke Stap Telt welkom om mee te stappen (Carpooling is mogelijk).  

 Op zondag 22 mei is er wandelen en fietsen n.a.v Rerum Novarum. Bijgevoegd is er een uitnodiging 

voor deze dag, met o.a. een barbecue „s middags. Als je wenst deel te nemen aan deze dag, inschrijvings-

strook op de uitnodiging invullen en 5 euro per persoon betalen aan uw wijkverantwoordelijke. 

Iedereen krijgt ook de kans om deel te nemen aan de regionale fietshappening op 3 mei a.s. in Ruisele-

de. Een inschrijvingsblad wordt U overhandigd, meer hierover in het boekje van volgende maand.  

Op dinsdag 10 mei is er onze jaarlijkse meibedevaart, deze maal gaan we terug naar Koksijde.  

We rijden eerst naar het “Jagershof” in Woumen waar we koffie met een vers stuk biscuit gebak nemen. 

Na de bedevaart die om 15.00u begint hebben we een uurtje vrij. Bij goed weer vertoeven we aan de kust 

en met slecht weer maken we een rondrit in de omgeving. Voor het avondmaal gaan we terug naar het 

Jagershof. De prijs voor deze namiddag is 29 euro. All in.  Gelieve onderstaand strookje nu al in te vul-

len, maar je hoeft maar te vereffenen met het boekje van mei. Meer nog hierover volgende maand.  

Ook geldt dit voor “Juvenalis” De mooiste melodieën van de lage landen”, die doorgaat 

op donderdag 27 oktober, maar waarvan we nu al de kaarten moeten bestellen. Je hoeft 

maar in juli te betalen (ticket 33€ en bus 10€). 

Voor de mensen die meegaan op 13 augustus naar Mama Mia in Oostende, graag nu het 

verschuldigde bedrag van 53 € voor het ticket en 17 € voor de bus betalen aan uw wijkver-

antwoordelijke. 

 

                      vriendelijke groeten,   

      namens het bestuur  

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 

INSCHRIJVINGSSTROOK  voor BLOEMSCHIKKEN 

     NAAM: …………………………………………… 

Wenst deel te nemen aan het bloemenschikken op 15 april en betaalt hiervoor 30.00 €  

INSCHRIJVINGSSTROOK  JUVENALIS  SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

     NAAM: ……………………………………………                                    

Wenst mee te gaan naar Oostende op 27 oktober met ….. pers. aan 43 euro pp.   (te betalen in juli) 

INSCHRIJVINGSSTROOK  MEIBEDEVAART 

     NAAM: …………………………………………… 

Wenst mee te gaan op meibedevaart met ….. pers. aan 29.00 euro pp. (te betalen met het boekje van mei) 
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 Op dinsdag 3 mei is er de fietshappening in Ruiselede. Iedereen die zich heeft inge-

schreven wordt verwacht op de parking aan de Oude Wissel om 12.15u. We vertrekken 

met de fiets om 12.30u en met de auto te 13.00u stipt. Diegenen die rechtstreeks van 

thuis vertrekken gelieve te verwittigen. Vergeet ook niet uw ingevuld inschrijvingsfor-

mulier voor Toeren in de Moeren mee te brengen (zie het speciaal blad van vorige 

maand bij uw boekje),  of geef het af ten laatste op de fietsnamiddag van 18 mei. 

 

Op woensdag 4 mei is er het Open Vlaams joggingcircuit 50+ “SeLenJo” in Harelbeke. 

Iedereen die er aan mee doet krijgt daar een uniek SeLenJo loopshirt. Waar: Oud Bloso ge-

bouw - Eikenstraat 131 – Harelbeke (kant Koutermolen)- Afstanden: 4 – 8 – 12 km,  (Zie ook 

uw wandelkalender). Vertrek aan de Oude Wissel om 13.00u 

 

Op dinsdag 10 mei hebben we onze jaarlijkse meibedevaart, deze maal gaan we naar Koksijde. We 

vertrekken te 11.45u aan de kerk van Den Hille voor de ophaalronde. De andere bussen komen naar het 

marktplein waar we dan samen om 12.00u met drie bussen naar Koksijde rijden. U kunt nog inschrijven 

tot ten laatste 5 mei. (Zie ook voor meer uitleg in de bijlage van het boekje van vorige maand) 

 

Op donderdag 12 mei worden de sportievelingen onder ons uitgenodigd naar de West-Vlaamse Senio-

rensportdag in het sportcentrum te Oostrozebeke, voor wandelen, fietsen, petanque, mountainbike, 

volksdansen en volkssporten. U kunt nog inschrijven à 6,00 euro p.p.(inbegrepen: koffie, sportactiviteit, 

begeleiding, aandenken en verzekering) tot 5 mei bij de sportdienst van de gemeente. 051/65.04.44. 

 

 Op donderdag 19 mei gaat het feest door voor onze huwelijksjubilarissen in de “Croone” om 14.00u. 

Jubilarissen en bestuur van OKRA gelieve deze datum niet te vergeten!!  

 

Op zondag 22 mei wordt iedereen verwacht op het jaarlijkse Rerum Novarum feest. In de voormiddag 

is er om 10.30u. Eucharistieviering. Voor diegenen zich hebben ingeschreven is er om 11.30u. aperitief 

in het kasteelpark aan het koetshuis en om 12.30u is er dan een uitgebreide barbecue.  

Daarna rond 14.00u is er een geleide wandel- en fietstocht i.s.m. Pasar en OKRA.  

Om af te sluiten is er dan nog om 16.30u een traktaat en trekking van een gratis tombola 

met waardevolle prijzen (men kan nog inschrijven tegen uiterlijk 10 mei, aan 5,00 euro p.p. 

(kinderen gratis), zie inschrijvingsbriefje bij het OKRA boekje van verleden maand). 

 

Op maandag 23 mei is er voor de wandelaars een wandeling (of Nordic walking) in Ingelmunster, start 

aan de Aviflora voor 4 of 8 km. We vertrekken met de wagen om 13.00u aan de Oude Wissel.  

 

Als je graag een dansje doet, of eens gezellig gewoon bij een drankje of pannenkoeken met koffie wil 

genieten van aangename dansmuziek, kom dan gerust naar onze jaarlijkse dansinstuif in het CC  “De 

Wissel” op woensdag 1 juni om 14.00u. U bent er van harte welkom, deuren open vanaf 13.00u.  

Reserveer alvast deze datum in uw agenda. 

 

  

 

                   vriendelijke groeten en tot binnenkort,   

      het bestuur van OKRA Zwevezele 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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 Op woensdag 1 juni  voorafgaand aan de kermisweek in Zwevezele, is er in het C.C. 

De Wissel vanaf 14.00 uur terug een OKRA “Dansinstuif ”, een gezellige bijeen-

komst voor iedereen. Ook niet-dansers zijn van harte welkom. U kunt er genieten van 

een drankje, koffie met pannenkoeken of een andere versnapering.  (deuren open van-

af 13.00u) Inkom 2,00 euro (één gewone consumptie inbegrepen).  

 

Op woensdag 8 juni, gaan we terug “Toeren in de Moeren”. Wie zich 

heeft ingeschreven wordt verwacht voor het laden van de fietsen om 

8.15u. op de parking aan de Oude Wissel, We vertrekken dan gezamenlijk 

om 8.45u naar De Panne..  

 

 Even vermelden dat onze jaarlijkse “Groentekaarting” doorgaat op vrijdag 19 augustus  

vanaf 14.00u . Inleg 1,50 €. U bent van harte welkom.    

 Hou alvast deze datum vrij. Kaarten zijn nu al te bekomen  bij Uw wijkverantwoordelijke.       

  Steun a.u.b. uw vereniging.       

 

Ook willen we nu al meegeven dat OKRA Zwevezele het jaarlijks Regio petanque tornooi organiseert op 

maandag 22 augustus in het kasteelpark hier te Zwevezele. Ieder OKRA lid die een balletje wil werpen 

wordt hierop uitgenodigd, (vooraf inschrijven à 2,5 € noodzakelijk via uw wijkverantwoordelijke).  

  

Op donderdag 16 juni is er een voordracht in het Damberd, zaal de “Croone”, om 14.00u met als thema 

“Pluk je geluk”. Een heel mooie voordracht. Geluk kun je leren... gelukkige mensen leven langer en gezon-

der. Redenen genoeg dus om aan je geluk te werken. Ontdek met “Pluk je geluk” hoe je je geluk en je men-

tale fitheid kunt vergroten, het is een soort doe voordracht. Er is koffie in de pauze. Inkom 1.50 € 

 

Op donderdag 23 juni gaan we op reis voor een volle dag. We vertrekken om 7.45u  op den Hille en te 

8.00u stipt op het marktplein, (indien er 2 bussen zijn is er een ophaalronde 

voorzien, men wordt verwittigd). We rijden naar Antwerpen, voor een bezoek 

met proevers aan de gekende Elixir d’Anvers. Elixir d'Anvers is een kruiden-

likeur die sinds 1863 wordt bereid door de Antwerpse likeurstokerij van de 

familie De Beukelaer. Na het bezoek nemen we een broodbuffet in het Pak-

huis aan de Vlaamse kaai in Antwerpen. Om 15.00u bezoeken we dan het 

MAS, dit hypermodern, Museum Aan de Stroom, is een nieuw stadsicoon op 

de grens van de haven en stad. Met zijn 60 meter biedt het MAS een adembe-

nemend panorama van 360° op stad, stroom en haven. We worden er in rond-

geleid door een gids en de verdiepingen nemen we per roltrap.  Als er na het bezoek nog tijd 

over is kunnen we nog even vertoeven op de Grote Markt van Antwerpen stad. 

Het avondmaal, koude schotel met frietjes nemen we in het restaurant Scaldiana in Rupelmonde. Prijs voor 

de ganse dag: Autocar, entreegelden, maaltijden en gids: 47,00 € (drank bij avondmaal niet inbegrepen).  

  

Op dinsdag 28 juni is er een daguitstap met de fiets, het info- en inschrijvingsblad wordt U met de eerstvol-

gende fietsnamiddag gegeven. 

Op vrijdag 8 juli is er een Prov. petanquetornooi in Lichtervelde, inschrijven kunt u bij Noël Callewaert. 

 

    INSCHRIJVINGSSTROOK DAGREIS  

 

 Grote Groentekaarting 

Naam:       ......................................................................  schrijft in voor de dagreis van 23 juni naar Antwerpen 

met …   personen en betaalt hierbij ……. x  47,00 euro. 

      

    handtekening: …………………………….. 

Woensdag 01 juni 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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Zoals al eerder vermeld in onze vorige bijlagen, herinneren we U er toch nog eens aan dat er op 

19 augustus onze jaarlijkse OKRA groentekaarting doorgaat in de Oude Wissel. 

Graag nodigen wij u dan ook uit naar deze kaarting, die een financiële ruggensteun is voor onze 

vereniging.  

Indien u niet kunt kaarten of als je belet bent om te komen, kan u altijd uw steun betuigen door 

steunkaarten te kopen aan uw wijkverantwoordelijke. Waarvoor van harte dank. 

 

Op 22 augustus om 13.45.u stipt, gaat het jaarlijkse regio OKRA petanquetornooi door in 

het kasteelpark hier te Zwevezele. OKRA Zwevezele organiseert zelf dit evenement. 

Ook hier wordt je vriendelijk uitgenodigd om ons een bezoekje te brengen en even 

mee te genieten van het spel bij een drankje, in de mooie omgeving van het kasteel-

park. Indien je zelf ook een balletje wilt werpen neem gerust contact op met ons 

vóór 1 augustus. 

 

Op dinsdag 26 juli is er de tweede daguitstap met de fiets. Meer info hierover krijgt u 

op een van de volgende fietsnamiddagen samen met een briefje voor inschrijving. 

 

Voor wat betreft de musical Mama Mia op zaterdag 13 augustus in het Casino Cursaal te 

Oostende; iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt de namen aangeboden van de medereizi-

gers van OKRA Zwevezele, om dan onderling te kunnen afspreken hoe men best in Oostende 

kan geraken. Ofwel met eigen wagen, carpooling, met de trein of met de lijnbus.  

De ingangskaarten worden u binnenkort overhandigd.  

 

“Juvenalis” De mooiste melodieën van de lage landen”, gaat dus door op don-

derdag 27 oktober. De mensen die zich in april hiervoor hebben ingeschreven, 

worden nu gevraagd om het verschuldigde bedrag van 43 euro, (33+10 voor de bus) 

samen met het ingevuld strookje onderaan, te overhandigen aan hun wijkverant-

woordelijke. 

 

Om te noteren in uw agenda: er is terug een voordracht voorzien op 15 september in plaats van 

op 1 september, in zaal “De Croone”.  

Op 8 september is er ook een halve dagreis. Meer hierover met het volgende boekje van sep-

tember. 

 

        

 

      Alvast een zonnige en ontspannende vakantie gewenst.  

                Vriendelijke groeten en tot in september,  

 

                                   het bestuur  

Tel. Odette: 051/61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 

               BEVESTIGINGSSTROOK  JUVENALIS  SHOW “DE MOOISTE MELODIEËN “ 

     NAAM: ……………………………………………                                    

heeft zich ingeschreven voor Oostende met ….. pers. en betaald hiervoor 43 euro pp.  
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Op dinsdag 6 september is er de jaarlijkse fietsuitstap met een etentje achteraf  voor de 

ingeschrevenen in het “Handelshuis” in Koolskamp.  

Op woensdag 7 september is er de start van het nieuwe dansseizoen 2011 – 2012. Afspraak om 

18.30u in het CC De Wissel.  

Op donderdag 8 september hebben we een halve dagreis. We trekken naar de streek van Frans-

Vlaanderen. We vertrekken aan de kerk op den Hille om 12.15u en stipt te 12.30u op het Marktplein. 

We rijden naar Nieuwkerke naar het restaurant “De Beiaard” voor een koffie met appeltaart. Daarna 

is er een bezoek met gids voorzien aan de koekjesfabriek “Destrooper” in Lo voor een rondleiding in 

het bedrijf met de nodige proevers met koffie. 

 Toen Jules Destrooper in 1886 zijn gelijknamige Biscuiterie oprichtte, zal hij nooit 

vermoed hebben dat precies 125 jaar later fijnproevers in meer dan 75 landen de 

koekjes weten te appreciëren. In dit gloednieuw bezoekerscentrum wandel je letter-

lijk doorheen de rijke geschiedenis van de wereldberoemde koekjes uit West-

Vlaanderen. Aanvullend zullen we heel wat opsteken over hoe de familie Destrooper vandaag 

verfijnde koekjes bakt. Na het bezoek aan de koekjesfabriek maken we dan verder onder begelei-

ding van een gids, een rondrit langs de “Schreve” waar we ergens aan de Franse grens getrakteerd 

worden met een  lekkere Picon. Nadat we van de Franse tradities hebben genoten, keren we terug naar 

de “Beiaard” in Nieuwkerke voor een Breugelbuffet”. De prijs voor deze namiddag is 36,00 € all-in 

(uitgezonderd dranken bij het avondmaal).  

 

 Op donderdag 15 september is er om 14,00u in de zaal “De Croone” Marktplein Zwevezele een 

voordracht, met als thema “Geheugentraining voor senioren” gegeven door Caroline Coddens 

i.s.m. Thuiszorgcentrum. Er is koffie tijdens de pauze en iedereen brengt een stylo en z’n bril mee. In-

kom 1,50 €.  

Op dinsdag 20 september is er een regionale wandeling in Kruiskerke (Ruiselede). We starten zoals 

gewoonlijk aan de Oude Wissel om 13.15u  om dan samen  naar Kruiskerke te rijden. Voor deelname 

aan de regio wandelingen wordt er 1€ gevraagd voor OKRAleden die een sportverzekering hebben. 

1,50 € voor OKRAleden die geen sportverzekering hebben en 2,00 € voor niet leden. U krijgt bij aan-

vang van de wandeling een versnapering voor onderweg.  Speciaal nodigen we nogmaals onze Elke 

Stap Telt wandelaars uit om mee te wandelen. Doen hé!! 

 

Op donderdag 22 september is er i.s.m. gemeentebestuur een ontspanningsnamid-

dag om14.00 u in het CC De Wissel . Er is er een optreden van “Jan Zonder Trees” 

en de accordeonist “Le Grand Julot”. Een denderend showoptre-

den met zang, muziek en entertainment. Le Grand Julot brengt 

een wervelend accordeonspel en zet de zaal in brand. Rik 

Schrauwen van 'Jan Zonder Trees' haalt zijn schoonste kos-

tuum en vuilste moppen uit de kast. Wij verzekeren dat ar-

men en benen de lucht in gaan! Kaarten zijn te bekomen 

(zolang de voorraad strekt) bij uw wijkverantwoordelijke aan  5,00 € euro.  

         Koffie tijdens de pauze. 

Op donderdag 29 september trekken we met onze dansgroep naar Wevelgem voor een eerste provin-

ciaal Lijndansfestival. De dansers die zich hebben ingeschreven krijgen meer uitleg hierover tijdens 

de eerstkomende dansles op 7 september, (wie nog mee wil kan zich nog laten inschrijven à 5,00 €). 

Op zaterdag 1 oktober is er om 17.00u een H. mis voor de overleden leden van Okra. Iedereen wordt 

hierbij vriendelijk uitgenodigd. 

Op woensdag 5  oktober vieren we onze kampioenen van de kaartersclub. Alle kaarters krijgen een 

uitnodiging hiervoor op een van de volgende kaartingen.   

 

       Vriendelijke groeten ,  

          het bestuur  

Tel. Odette: 051/61 24 12 
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Op dinsdag 18 oktober is er terug een pannenkoekennamiddag in het C.C. De 
Wissel, deze is vrij toegankelijk voor iedereen. Deuren vanaf 14.00u, iedereen is er 
welkom. Bij goed weer maken de fietsers eerst een fietstocht, om daarna aan te slui-
ten bij het pannenkoekenfestijn, waar zij dan ook kunnen genieten van pannenkoeken 
met koffie of drank naar keuze . 
 
Op woensdag 19 oktober is er de start van het nieuwe kaartseizoen. U kunt zich nog laten inschrij-
ven bij Roger Dewindt (051/61 15 62), bij Odette De Geldere (051/61 24 12),  of via uw wijkverant-
woordelijke. 

 
Op dinsdag 25 oktober is er een regionale wandeling in Wielsbeke.  
  Start: O.C. Hernieuwenburg, Rijksweg 314.  Afstanden: 3-4-7 km.  
   We vertrekken gezamenlijk aan de Oude Wissel om 13.15u. 
 
 

Op woensdag 26 oktober  vieren de ingeschrevenen van onze dansclub “Jong van hart” hun jaar-
lijks feest. De receptie is om 11.00u in het C.C. De Wissel met daarna een feestmenu en dessertbuf-
fet. Achteraf volgen uiteraard de gebruikelijke danspasjes, om het niet af te leren. 
 
In de oktobermaand is er steeds een culinaire reis gepland, deze maal op donderdag 20 oktober, dan 
gaan we naar “de Fijnproever” in Philippine. We gaan ons daar tegoed doen aan lekkere 
mosselen met frietjes of brood. De naam en faam van Philippine als "het" mosselcentrum 
van Zeeuws-Vlaanderen is in binnen- en buitenland ver verspreid. 
 We vertrekken om 11.15u aan de kerk op den Hille voor de ophaalronde en stipt te 
11.30u van op het marktplein te Zwevezele. Men wordt verwittigd indien er geen 
ophaalronde is. De prijs voor deze culinaire reis is 35,00 euro (autocar, drinkgeld 
chauffeur, mosselen met brood of frietjes).Uiteraard zijn zoals gewoonlijk de genomen 
dranken aan tafel niet inbegrepen. (Na het eten keren we rechtstreeks naar huis terug). 
Als U wenst deel te nemen aan deze culinaire reis, gelieve onderstaand strookje in te 
vullen en het bedrag te vereffenen aan uw wijkverantwoordelijke.  
Indien u geen mosselen lust en U wenst ook deel te nemen aan deze culinaire reis, dan kan u uitzon-
derlijk als vleesgerecht varkensmedaillons in champignonroomsaus, of gebakken paling verkrijgen. 
Gelieve dit op het antwoordstrookje te vermelden. 

 
Op donderdag 27 oktober gaan de mensen die zich hebben ingeschreven naar het  
Casino-Kursaal in Oostende voor “De mooiste melodieën van de lage landen”.  
Zij worden persoonlijk verwittigd wanneer de bus langs komt in Zwevezele.  
De kaarten zijn bij Odette en worden op de bus afgegeven. 
         

        Vriendelijke groeten,  
         het bestuur 

 ____________________________________________________________________________ 

Tel. Odette: 051 61 24 12 
GSM: 0485 46 49 83 

NAAM: …………………………………..…  wenst met de Culinaire reis mee te gaan met ……. personen 
 

en betaalt hierbij  35,00 euro per persoon.                                   Ik wens een vleesgerecht i.p.v. mosselen 
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 Gedurende de week van 11 november organiseert de Cultuurraad i.s.m. Seniorenraad enkele activitei-

ten in het kader van de Wapenstilstand. Op woensdag 9 november is er in CC De Feniks te Wingene 

om 14.00u een oorlogsfilm “Zwartboek”.  

Een Nederlandstalige film van Paul Verhoeven, vertelt over een joodse vrouw die in de nadagen van 

de Tweede Wereldoorlog voor het verzet bij de Duitsers infiltreert. 

 De hoofdrollen worden gespeeld door Carice van Houten, Halina Reijn, Thom Hoffman en Sebastian 

Koch. Tickets zijn te bekomen aan 3,00 € bij Odette en/of bij de cultuurdienst op het gemeenthuis. 

 

Iedere wandelaar wordt verwacht op volgende wandelingen: te Lichtervelde op maandag 21 novem-

ber in Lichtenhove, voor een vrije start van 3 en 6 km., en te Oostrozebeke op dinsdag 29 november 

in het P.C. 8, Tieltsesteenweg, voor 4 en 8 km. 

We vertrekken gezamenlijk telkens om 13.15u  met enkele wagens van aan de “Oude Wissel”. 

Iedereen is welkom. Hou uw gewrichten soepel en denk er aan “Elke Stap Telt”.  

 

Er is een filmvoordracht op donderdag 22 november om 14.00 u in het C.C. De Wissel: “Het Congo 

avontuur” door Geert Haeck. Deze film toont de werkzaamheden in Popokabaka waar zuster Lieve 

Leenknecht haar missiepost heeft. Een volle maand zijn Geert en zijn vrouw Annie, Noël Lisabeth met 

zijn dochter Nele daar geweest om de handen uit de mouwen te steken. 

Aan de hand van deze film komt Geert de belevenissen te vertellen van hun verblijf bij de weeskinde-

ren van zuster Lieve. Let wel: deze filmvoordracht gaat door in het CC. De Wissel. 

 Ingang 1,50 euro met koffie tijdens de pauze. 

 

Ook vermelden we dat er op 7 november om 14.00 u, een voordracht is in het CM gebouw te Tielt 

door Dr. Ir. Eric De Maerteleire over “Voeding en kanker”, (zie ook in de Koerier). 

 

Samen op weg naar goedkopere groene energie !!! 

Wil jij besparen op je energiefactuur? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% 

groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen. Door iedereen samen te brengen in 

een groepsaankoop kan men ons een goedkopere prijs aanbieden. Op jaarbasis kan dat 

ons een aardige euro schelen. Inschrijven in de groepsaankoop verplicht je tot niets. 

Pas bij het ontvangen van je persoonlijk voorstel beslis je om over te stappen, meer 

hierover volgt nog. U kunt alvast even kijken op www.samengaanwegroener.be) 

Provincieraadslid Peter Warnez is de initiatiefnemer van deze Provinciale groepsaankoop.  

 

Uw wijkverantwoordelijke heeft binnenkort de nieuwe OKRA lidkaarten mee voor 2012. 

 Het lidgeld is voor 2012: hoofdlid 20 €, gezin 35 €, bijlid 5 € en rusthuis 10 €. 

 

De CM betaalt ook in 2012 uw sportverzekering terug. Vanaf januari 2012 is er een formulier te be-

komen bij de CM, waar wij OKRA Zwevezele dan een stempel op plaatsen  als bevestiging dat uw 

verzekering betaald werd.  

 

Hou alvast een van de volgende data al vrij voor ons komende kerstfeest: woensdag, donderdag en 

vrijdag 14, 15 en 16 december. Telkens start het feest om 13.30u. Deuren om 12.45u. 

  

       
      vriendelijke groeten, 

       het bestuur van uw OKRA trefpunt  

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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zoals ieder jaar, pakken we in de decembermaand uit           

met een prachtig 

 

 
       

 

 

   We brengen voor U terug een onvergetelijke namiddag van bezinning, leute en plezier. 

  Het belooft opnieuw een spetterend feest te worden, met toneel, zang, dans en sketches waar 

we hopelijk iedereen mee kunnen plezieren. 

Zoals verleden jaar is het feest ingedeeld in twee delen, met tussenin een pauze met koffie. 

Na de voorstelling is er de traditionele koffietafel.  

Opdat iedereen de gelegenheid zou krijgen om naar het feest te komen en er een comfortabele plaats zou 

hebben, zijn er ook  drie data voorzien voor dit kerstgebeuren, nl. op woensdag 14, donderdag 15 en 

vrijdag 16 december, telkens om 13.30 uur in het C.C. De Wissel.  

 

                        >>>>> Deuren vanaf 12.45 uur. <<<<< 

 

Er worden drie soorten kaarten verkocht, elk van een verschillende kleur.  

Deze kaarten geven enkel recht op toegang op de dag zelf die op de kaart gedrukt staat. 
De ingangsprijs voor een OKRA lid of -bijlid van trefpunt Zwevezele is 4,00 Euro. 

Leden van een ander trefpunt betalen 8,00 Euro.  

Kaarten zijn nu te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke.   

                      

We heten U alvast van harte welkom op deze namiddag  
 

Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen “OKRA magazine” is. 

 

Op dinsdag 20 december, regiowandeling in Oeselgem, DC Leieheem Kerkplein Oeselgem 

Op dinsdag 24 januari, regiowandeling in St-Baafs-Vijve, CM-lokaal, St. Bavostraat 6 . 

We starten telkens stipt met de wagen van op de parking aan de Wissel te 13.15u.(carpooling mogelijk).  

 

Vanaf januari 2012 tot eind februari 2012 is er wekelijks op de dinsdagvoormiddag vanaf 8.30u terug 

een fitnesssessie in het Conditiecentrum Watewy in Tielt. Dit is een ideale gelegenheid om tijdens de 

wintermaanden in beweging te blijven. Sportmonitor Guido Van Cauwenberghe is er telkens als begelei-

der aanwezig.  

Ook zijn er vanaf donderdag 12 januari tot eind maart 2012, telkens op de donderdag vanaf 9.30u zwem-

lessen in de Alk te Wingene onder begeleiding van Guido Van Cauwenberghe. 

 

In het voorjaar van 2012 start OKRA-Sport met de campagne “Elke Trap Telt” waarbij sportieve, maar 

ook minder sportieve 55-plussers aangezet worden om meer te gaan bewegen en vooral te fietsen. 

Meer hierover volgt in een van onze volgende bijlagen. 

       
       vriendelijke groeten,       

         het bestuur OKRA Zwevezele 

Tel. Odette: 051 61 24 12 

GSM: 0485 46 49 83 
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